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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 باب ما جاء في قيام رمضان

 الشيخ/ عبد الكريم الخضير
 

 :أحسن هللا إليك
بينا محمد ن ،الم على أشرف األنبياء والمرسلينوالسالحمد هلل رب العالمين، والصالة  بسم هللا الرحمن الرحيم،

 اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. وعلى آله وصحبه أجمعين،
رضي هللا تعالى -بن الخطاب عمر كان الناس يقومون في زمان "عن يزيد بن رومان أنه قال: مالٍك عن 
 ."في رمضان بثالٍث وعشرين ركعة -عنه

الناس إال وهم يلعنون الكفرة في رمضان، ما أدركت "عن داود بن الحصين أنه سمع األعرج يقول:  عن مالكٍ 
بها في اثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد فإذا قام  "في ثمان ركعات وكان القارئ يقرأ سورة البقرة"قال: 
 ."خفف

في الخدم أبي يقول: كنا ننصرف في رمضان فنستعجل سمعت "هللا بن أبي بكٍر قال:  عن عبدعن مالٍك 
 ."الطعام مخافة الفجر

زوج  -هللا تعالى عنها رضي-لعائشة  اعن هشام بن عروة عن أبيه أن ذكوان أبا عمرٍو وكان عبد  عن مالٍك 
 ."يقرأ لها في رمضانكان يقوم منها عن دبٍر فأعتقته  -صلى هللا عليه وسلم-النبي 

وهو مأخوذ من  ،جمع ترويحةيسمى التراويح : باب ما جاء في قيام رمضان، -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
كما سيأتي في الخبر أنهم كانوا ول القيام، وما ذلكم إال لط ألنهم كانوا يستريحون بين كل تسليمتين، ؛الراحة

آية الدين تشكل عندهم  ،ويقرؤون بالمئين، ال على نظير ما يصنعه بعض الناس اليوم ،يعتمدون على العصي
ما فائدة االستراحة  اإذ   آيتين، وهللا المستعان، ،آيةدهم آية الدين، بعض األئمة، يقرأها مشكلة، تشكل مشكلة عن

 ن؟تسليمتيكل بين 
أنه نسبة  إلى القارة، القاري،  بن عبدعن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن شهاٍب عن يقول: حدثني مالك 

جماعات متفرقون، نعت  "فإذا الناس أوزاعالمسجد في رمضان إلى ليلة  خرجت مع عمر بن الخطاب "قال: 
الجماعة اليسيرة من ثالثة إلى  "الرهطويصلي الرجل فيصلي بصالته " ايعني منفرد   "لنفسهيصلي الرجل "لفظي 
لو جمعت هؤالء على قارٍئ واحد لكان " رأيمن ال "يوهللا إني ألران": -رضي هللا تعالى عنه-فقال عمر "عشرة، 
لو جمعت هؤالء على قارٍئ واحد " من أمرنا باالقتداء به،أو هذا رأي ن الدين يدخله الرأي؟ إ :وهل يقال "أمثل

لكثيٍر من المصلين، بعض الناس مع الناس ينشط، بل هذا موجود عند كثير من  وأنشطحسن يعني أ "لكان أمثل
هي  :، تقوللنزول العادةالموانع اللواتي يتناولن ينشط إذا كان مع الناس، وهذه حجة كثير من النساء الناس، 

فجمعهم على "دها، قامت لوحتنشط مع الناس تصلي مع الناس، ينشط لها، وتحرص على الخير، بخالف ما لو 
أي – قال ((يب  أقرأهم أ  )) :في القراءة، جاءلهم، واختاره لما جاء في بيان مزيته  اأي جعله إمام   "بن كعبي ب  أ  
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أي إمامهم، الناس  "ثم خرجت معه ليلة  أخرى، والناس يصلون بصالة قارئهم" :-عبد القاري بن عبد الرحمن 
ه الخصوص، على وجأو في هذه الليلة  امعهم، إما مطلق   وعمر خرج، دل على أن عمر ال يصلييصلون 

مع الناس في ال يصلي التراويح أهل العلم ، وبعض اور العامة، وال يمنع أن يكون يصلي منفرد  النشغاله باألم
وعن صحابته  -عليه الصالة والسالم-عن النبي يريد أن يطبق ما أثر ألنه يريد أن يقوم بأكثر، المسجد، لماذا؟ 

حتى ينصرف ف األمة، فهل هذا فاضل أو مفضول؟ هل األولى أن يصلي مع الناس ويصلي مع اإلمام وسل
 من اقتداء؟ويحقق ما في نفسه فيصلي في بيته ليكتب له قيام ليلة، أو ينفرد 

 طالب:......
يته ما د في بمع اإلمام ويزيقبل اإلمام؟ ما ينصرف قبل اإلمام، إذا صلى مع اإلمام، يعني يصلي ينصرف 

فإذا تمت الصالة ، -رضي هللا عنه-عمر يعني من سنة سنة، لكن لنعلم أن الجماعة  شاء، هذا طيب ال شك؛
اب الموعود أو مع الجماعة تحقق له الثو  اسواء كان منفرد   اواحتساب   افي هذه الليالي المباركة، قام رمضان إيمان  

هام وهو إن كان الشخص ممن ترتفع منزلته عن االت اأمر   حظبشرطه، لكن ينبغي أن يال -إن شاء هللا تعالى-به 
ألن  قتداء من يقتدي به في ترك الصالة؛ال يترتب على صنيعه ا اوأيض   هذا ما يصلي، ،بحيث يقال: مفرط

فإذا خلت المسألة عن ذلك فال مانع من أن يصلي في بيته على  ،يقول: لو فيها أجر صلى الشيخبعض الناس 
 وهللا المستعان.ية، ما يريده من كيف

يعني  "نعمت البدعة هذه"رئهم فقال عمر: في صالة قانأتي إلى الكلمة أو الجملة المشكلة، والناس يصلون 
هذا  : ما عمل على غير مثاٍل سابق،اللغة أصلالبدعة في  "نعمت البدعة" ليالي رمضان جماعة، فيالصالة 

ل على مشروعيته من الكتاب يدليس له أصل  يسبق له أصل، مول ،: ما عمل مما يتعبد بهفي اللغة، وفي الشرع
-سابق فعله النبي مثال ؟ أو هناك ينطبق عليه التعريف اللغوي، عمل على غير مثاٍل سابق والسنة، فقول عمر

لم  :هل ينطبق عليه التعريف الشرعي االصطالحي للبدعةببدعٍة لغوية، ليس  ا؟ هذا إذ  -ليه الصالة والسالمع
للصالة  -عليه الصالة والسالم-يعني ترك النبي  ؟أو سبق له شرعيةشرعية من كتاٍب وال سنة؟  يسبق له
ما في أحد مصلحة خشية أن يفرض عليهم؟ يعني العلة منصوصة، للتراويح، هل هو ترك نسخ أو ترك جماعة 
يقول:  -حمه هللا تعالىر -العلة منصوصة، فإذا زالت العلة زال الحكم، زال الترك، شيخ اإلسالم علة، استنبط 

؛ ألنها عملت على بدعة لغويةالشاطبي وغيره يقول: مجاز، وقررنا أنها ليست  مراد بالبدعة هنا البدعة اللغوية،ال
عليه -لوجود األصل الشرعي من فعله  ؛وليست ببدعٍة شرعية ،-عليه الصالة والسالم-فعلها النبي  مثاٍل سبق،

ن كان مت -الصالة والسالم نما خشية أن تفرض،اإال أن الترك ليس نسخ   اروك  وهو وا  إذا لم تكن بدعة لغوية  ، وا 
تعبدون بها ويقولون: نعمت يأشياء يفعلون  كثير من المبتدعة هذا اللفظ؟وال مجاز، فماذا تكون؟ كيف نوجه 

يقول:  -لسالمعليه الصالة وا-مدح، ففي البدع ما يمدح، والنبي  (نعم)ألن  البدعة؛ ألن من البدع ما يمدح؛
مستحسنة  ليس في البدع ما يمدح، وعلى هذا التقسيم الذي يذكره بعضهم من بدع اإذ   ((كل بدعٍة ضاللة))

لألحكام التكليفية، بدع واجبة، بدع  اوبدع قبيحة هذا ال أصل له، أو تقسيم البدع إلى األقسام الخمسة تبع  
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 اهذا حديث، إذ   ((كل بدعة ضاللة))يعني ع ما يمدح، ألنه ليس في البد كذا، هذا ال أصل له؛مستحبة، بدع 
 ؟"نعمت البدعة" :كيف يقول عمر

من جنس معنى مشاكلة؟ مجانسة في التعبير، يأتي بكالٍم  مامن باب المشاكلة، ر التعبي ؟يكون  ، ماذايعني هذا
ْثُلَها{ما يقترح عليه  لكن معاقبة الجاني سيئة  -الجناية سيئة– سيئة جزاء [( سورة الشورى 04)]}َوَجزَاء َسي َِّئٍة َسي َِّئٌة م ِّ

 يقول الشاعر:تسميتها سيئة من باب المشاكلة،  اإذ  حسنة؟  أم
 نجاااااااااااااد لاااااااااااااك طبخاااااااااااااه اقاااااااااااااالوا اقتااااااااااااارح شااااااااااااايئ  

 

 قلاااااااااااااااااات: اطبخااااااااااااااااااوا لااااااااااااااااااي جبااااااااااااااااااة  وقميصااااااااااااااااااا 
 

، عبيرليجانس في الت "نعمت البدعة" :ثم قال ؟هذه بدعة :هل هناك من قال لعمرففي التعبير، مجانسة  ،مشاكلة
د أح هلكن هل في : مجانسة في التعبير؛نقول "نعمت البدعة"، قال: "هذه بدعة": هذا قاليعني لو عبد الرحمن 

يعني كأن  ،البديع يقولون: حقيقة  أو تقدير  سة، من باب االبديع والمجانولذا في كتب  ؛كأنه افترضقال؟ نعم، 
والتي "سبقه إلى ذلك، وهذه مجانسة،  "نعمت البدعة"هذه بدعة يا عمر، فقال:  :عمر تصور أن الناس يقولون 

ال شك أن الصالة في آخر الليل  "أفضل من التي تقومون إليها"وهي الصالة في آخر الليل  "تنامون عنها
غلب على ظنه أنه يقوم في آخر الليل، أما من وهي أفضل من الصالة في آخر الليل بالنسبة لمن ، مشهودة

وأن أوتر قبل "ة، ألبي هرير  -عليه الصالة والسالم-قوم آخر الليل فليعمل بوصية النبي غلب على ظنه أنه ال ي
أما من غلب على ظنه أنه يقوم آخر الليل فمثل  لى ظنه أنه ال يقوم في آخر الليل،هذا لمن يغلب ع "أن أنام

 ب، ولم ينف  آخر الليل وهو لم يعمل األسباأقوم  :هذا صالة آخر الليل أفضل، وال يضحك على نفسه، يقول
تياطات االحأن يعمل أقوم آخر الليل، على كل حال على اإلنسان  ريد أنأالموانع، يسهر جّل الليل ثم يقول: 

 ."وكان الناس يقومون أوله"للواجبات والمندوبات، 
ي ب  أ  أمر عمر بن الخطاب " أنه قال:محمد بن يوسف الكندي المدني عن السائب بن يزيد عن حدثني عن مالك 

رواية ويرويه األكثر الداري، والذي بين أيدينا  ،ري أو الدي  ري، الدي  يرويه يحيى  :وتميم الداري، قالوابن كعب 
عليه الصالة -اقتداء  بالنبي  ؛"ركعة عشرةأن يقوما للناس بإحدى ": الداري، يعني موافقة  لرواية األكثر، يحيى

وال في غيره عن إحدى عشرة ما زاد في رمضان  -عليه الصالة والسالم-عائشة، وأنه  ، كما في حديث-والسالم
فال تسأل عن حسنهن وطولهن، يعني  مثال   اعن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربع  فال تسأل  ايصلي أربع   ،ركعة

نعتمد على العصي  المئين، مئات اآليات، حتى كنا القاري يقرأ بالمئين،ثم يوتر بثالث، قال السائل: فقد كان 
ينِّ مِّْن طيب:  قام حتى تفطرت قدماه، -عليه الصالة والسالم-النبي  من طول القيام، }َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم فِّي الد ِّ

ال يا  :بناء  على أن الدين يسر، نقولال يا أخي، بعض الناس يترك الواجبات  :نقول [( سورة الحاج87)]َحَرٍج{
من باب وهذا ال شك أنه  ، نسأل هللا العافية،على تركها بالنار ف، تكاليف توّعدأخي، الدين يسر لكنه تكالي

، ومن باب تسديد النقص في الواجبات، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، -عز وجل-الشكر هلل 
وسيأتي  أو بزوغ الفجر، يعني طلوع الفجر، أو قربه، قرب طلوع الفجر، ،إال في فروع الفجروما كنا ننصرف 

 عشرة ركعة.أمرهما أن يقوما بإحدى هنا في هذه الرواية  الوقت بالسحور، على ما سيأتي،أنهم يبتدرون 
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المدني أنه قال: كثر الناس، أو كان الناس يقومون في زمان عمر بن يد بن رومان يز عن وحدثني عن مالك 
، والثانية: بثالث -عليه الصالة والسالم-عله الرواية األولى موافقة لفوعشرين ركعة، بثالٍث في رمضان الخطاب 
أال يمكن الجمع بينهما؟ الرواية األولى يقرأ ، -رضي هللا عنها-ركعة مخالفة لما جاء عن عائشة وعشرين 

القيام يكثر من عدد الركعات، هذا خيار ثان، يعني لمن ال يطيق طول ، كأن على العصيبالمئين، ويعتمدون 
فالعمل  ((توتر له ما قد صلىفليصل واحدة فإذا خشي أحدكم الصبح  ،لليل مثنى مثنىصالة ا)) :ويسنده حديث

ن أراد أن ال يطيل القراءة عدد الركعات، فإن أراد أن يطيل القراءة يقلل بهذا وهذا كله جائز، وكله من السنة،  وا 
كثرة  أمطول القيام  :أفضلفي األمرين، يكثر عدد الركعات، والخالف بين أهل العلم القراءة طول وال يتحمل 
ذكر  قيام،وطول القيام هو القنوت، أفضل الصالة طول ال ((أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد))السجود؟ 

ولذا بعضهم  ؛القيامأفضل من نفس لكن فعل السجود  راءة أفضل من ذكر الركوع والسجود؛القيام الذي هو الق
آخر، فيصلون  ايقرأ بالمئين ويعتمدون على العصي فأوجد لهم خيار   فكأنهم شّق عليهم أن ،يقول: هما سّيان

 ثالث وعشرين ويخففون القراءة. 
ال يا أخي، إما أن تعمل  :يتمسك بالكمية ويهمل الكيفية، نقولواآلن بعض الناس يتمسك بالعدد ويهمل الكيفية، 

إن شاء -لخيار الثاني وكالهما خير وفضل بكيفيته وكميته أو تلجأ إلى ا -عليه الصالة والسالم-بما ثبت عنه 
 .-هللا تعالى

من الصحابة يعني -ما أدركت الناس "عن داود بن الحصين أنه سمع األعرج يقول: وحدثني عن مالك 
وقد دعا  ،إال وهم يلعنون الكفرة في رمضان في قنوت الوتر -أدرك جمع من الصحابة ومن التابعين ،والتابعين
ال سواء كان لهم ذمة أو  ،وفيه إباحة لعن الكفرة ،حيانل وبنيوذكوان على رعل  -والسالمعليه الصالة -النبي 

إذا ال سيما من آذى المسلمين منهم، وهللا المستعان، ، ال سيما المؤذي منهم، -عز وجل-هلل  اذمة لهم، غضب  
ه الصالة والسالم ، لما خص النبي علي"ليس لك من األمر شيء": -جل وعال-سبب نزول قوله إلى  نانظر 

ْم َأْو  :لعن فالن وفالن نزل قوله تعالىاللهم اباللعن، بعض الناس  َن اأَلْمرِّ َشْيٌء َأْو َيُتوَب َعَلْيهِّ }َلْيَس َلَك مِّ
أن اآلية  :التخصيص محل خالف بين أهل العلم، منهم من يقولالمقصود أن  [( سورة آل عمران827)]ُيَعذََّبُهْم{
وهو قول معتبر عند  ،بعينهمن آذى لعن بقى وي ء لما علم هللا منهم أنهم يسلمون،هؤال بالنهي عن لعنخاصة 

ذا ل   :أهل العلم، ومنهم من يقول إذا  اويبقى أن المسألة أيض   ،عن الجنس يشمل الجميعال داعي للتخصيص، وا 
عليهم في أن تدعو دوحة فلون فأنت تنبهم على نفسك بمثل هذا، ولك منواألعداء غاترتب عليها مفسدة، الكفار 

مصالح ودرء حظ من النظر، والمسألة مسألة  اأيض  خرى، له األفي السجود، تدعو عليهم في مواطن اإلجابة 
ذا نهينا عن أن نسب األصنام  فمثل هذا يضطرد في مثل  -جل وعال-سبهم هلل خشية  من والمعبودات مفاسد، وا 

يَن َيْدُعوَن  هذا ْلٍم{}َواَل َتُسبُّوْا الَّذِّ لكن األصل الجواز،  [( سورة األنعام847)]مِّن ُدونِّ ّللا ِّ َفَيُسبُّوْا ّللا َ َعْدو ا بَِّغْيرِّ عِّ
اإلرادة بل  ؟ومنهم من يكتب هللا له أنه يسلم ،نلعن اليهود والنصارى و  كيف نلعن الكفرة :ن قد يقول قائللك

ال تعارض بين اإلرادتين، نحن ندور مع  :نقول ،ونيةأننا إذا دعونا بهالكهم وبقاؤهم محتوم لإلرادة الكالكونية 
كما أننا ندعو لعموم يفعل ما يشاء،  -سبحانه وتعالى-هللا  اإلرادة الشرعية، بغض النظر عن اإلرادة الكونية،
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ن كان فيهم من والرحمة بالمغفرة المسلمين  هلل  ابالدعاء على الكفار غضب   مأمورون يدخل النار ويعذب، فنحن وا 
ن، وهذا من حقوق المسلم على أخيه، وعلى كل حال المسألة إذا ، ونحن مأمورون بالدعاء للمسلمي-وجلعز -

ال بد من النظر والمفاسد،  ها مصالحوغيرها، كلها تدخلكر والدعوة إنكار المنترتب عليها مفسدة أكبر منها كبقية 
ر، الدعاء عليهم، واإلعراض عنهم، الحكم متكامل، على كل حال عندك أمو  -وهلل الحمد-وهذا، والدين في هذا 

  .األنفعتفعل بينهم، اإلعراض عنهم، الصلة والهجر كلها عالج، 
ئ يقرأ البقرة في ثمان ركعات، جزئين ونصف في القار  "يقرأ سورة البقرة في ثمان ركعاتوكان القارئ "يقول: 

فإذا يعني ثالث ورقات في الركعة، ثمان؟  علىاألربعين الثمان و  اثمان ركعات، يكون نصيب كل ركعة إذا قسمن
واب أنه ال حد محدد في ذلك، ال حد ركعة رأى الناس أنه قد خفف، استعجل، والصقام فيها في اثنتي عشرة 

طاقتهم  التنفير منهي عنه في  ،افي ذلك أيض   ورغبتهم ،ذلكملزم، بل هذا مرتبط بالمشقة على المأمومين وا 
في اإلطالة يطيل، إذا عجزوا عما في نفسه من إطالة ب أولى، فإذا رغب المأمومون في النافلة من باو الفريضة 

يصل  ، على أالفاألمر فيه سعة وهلل الحمد، عجز عنها الناس أو ما في تطبيق هذه النصوص التي سمعناها
  .أو فيه شيء من التفريطيشبه التالعب،  إلى حدٍّ 

كنا ننصرف في رمضان "قال: سمعت أبي يقول: ن عمرو بن حزٍم ببن أبي بكٍر وحدثني عن مالك عن عبد هللا 
ينام  ريد أنما يقول قائل: أنه يوهذا كله من طول الصالة،  "مخافة الفجر في الطعام للسحورفنستعجل الخدم 

 بالسحور، استدالال  ما تيسر ويستعجل الخادم يصلي  ريد أني ،ربع ساعة أو نصف ساعةحتى يبقى على الفجر 
 .ال يا أخيبهذا، 

صلى -لعائشة زوج النبي  االمدني وكان عبد  أبا عمرٍو عن هشام بن عروة عن أبيه أن ذكوان وحدثني عن مالك 
، اها في رمضان، أي يصلي بها إمام  ل قه بموتها، كان يقوم يقرأتيعني عّلقت ع ،أعتقته عن دبر -هللا عليه وسلم

العلم جواز القراءة من المصحف وال شيء في منه أهل  وجاء في بعض الروايات أنه يقرأ من المصحف فأخذ
فتح  :نه يترتب عليه فتح المصحف وا غالقه وحمله ووضعه، نقولإ :ون ذلك، يمنعه بعض الحنفية ويقول

 ..ليس بأعظم من حمل أمامة في الصالة، ليس بأعظم من ذلك.المصحف وحمله ووضعه 


